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                                                    Dyrektorzy szkół podstawowych                 

                                                    i ponadpodstawowych 
 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa                                   
Psychologiczno – Pedagogicznego  i  Doskonalenia Nauczycieli 

 

serdecznie zaprasza  
 

pedagogów, psychologów, wychowawców klas 4-8 szkół podstawowych                                               
i szkół ponadpodstawowych, 

 

na warsztat szkoleniowy:  

Radzenie sobie z zakłóceniami w trakcie               

prowadzenia lekcji 
      

Celem szkolenia jest poznanie zasad interwencji poznawczych i systemowych 
podczas modyfikowania niepożądanych, trudnych zachowań uczniów.                   
Praca z własnymi emocjami i emocjami ucznia.  

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia: 
 

1. Podstawy teoretyczne radzenia sobie z zakłóceniami. 

2. Nieświadome zakłócenia płynące od nauczyciela. 

3. Sytuacje trudne wywołane zachowaniem całej grupy i sposoby 

przeciwdziałania. 

4. Zachowania zakłócające płynące od pojedynczych uczestników               

i sposoby przeciwdziałania. 

5. Uniwersalne metody radzenia sobie z zakłóceniami. 

 

Metody prowadzenia warsztatów: 

▪ wykład połączony z dyskusją, 

▪ analiza przykładów z praktyki prowadzącego, 

▪ analiza przykładów podanych przez uczestników spotkania i sposobów 
reagowania, 

▪ poszukiwanie efektywnych rozwiązań. 
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Korzyści wynikające z uczestnictwa w warsztatach: 

▪ zrozumienie sedna sytuacji zakłócającej, 

▪ poznanie praktycznych zastosowań zasad w trudnych wychowawczo 
sytuacjach szkolnych, 

▪ wypracowanie interwencji dopasowanych do przykładów opisanych 
przez uczestników, 

▪ praca nad asertywnością własną uczestników. 
 

Prowadzący: Sławomir Prusakowski: psycholog, trener, pracownik 
akademicki, autor programów dydaktycznych 
 

Termin: 

22 listopada ( piątek)  godz. 15.00 – 19.30 
23 listopada (sobota) godz. 9.00 – 15:00 

Cena:  260 zł      -  15 h dydaktycznych 
Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak– doradca metodyczny 
Miejsce:   Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

                 ul. Jedności Robotniczej 38 
 
 

 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie się  na listę oraz dostarczanie Karty 
Zgłoszenia  za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie:  
www.odm.pcpppidn.eu  zakładka szkolenia  (dla osób opłacających warsztaty 

indywidualnie)  lub osobiście na  adres Powiatowego Ośrodka Doradztwa 
Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób 
korzystających z  finansowania przez dyrektora na druku pdf  KARTA 

ZGŁOSZENIA z podpisem i pieczątką dyrektora placówki). 

 
 

Zapisy na warsztaty trwają do 6 listopada 2019r. 
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń                                       

tel. 76 838 42 93. 
                                                                                                                                                         
                                                                               Dyrektor PCPPP i DN 

                                                                                          Barbara Krzywulicz 
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